
 

 

 

 

 

Wilhelminasingel 101 

Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert 

Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl 

Website: www.weert.nl – Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert 

 

 
 
Gemeenteraad 
 
 
 
 

 

 

  

  

Weert, 14 december 2020  

  

  

Onderwerp : Aanvullende informatie leges en precario horeca 

Uw kenmerk :  

Ons kenmerk : 1155231/1231373 

  

  

Geachte raadsleden, 

 
Naar aanleiding van een vraag van mevrouw Beenders van DUS verstrek ik u bijgaande 
nadere informatie over een aantal leges. Haar vraag was tweeledig: 

1. Is het mogelijk om een overzicht van de inkomsten uit precario, vergunningen en 
andere horeca gerelateerde tarieven/belastingen te geven.  

2. Is het mogelijk om een 0 tarief vast te stellen? 
 

Voor vraag 1 verwijs ik u graag naar de bijlage waarin de uitwerking is weergegeven 

zoals deze in de onderbouwing van de Begroting 2021 is opgenomen. 
 
Het antwoord op vraag 2 is dat dit mogelijk is. Het leidt wel tot een tekort op de 
gemeentelijke begroting van in totaal € 100.000 (zie bijlage). 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
Miriam Andringa 
Afdelingshoofd Financiën & Control 
 

 
 
 
 

 

Bijlage :  OVERZICHT LEGES EN PRECARIO HORECA 



 

 

BIJLAGE: OVERZICHT LEGES EN PRECARIO HORECA 
 

 
 

 Bedrag Begroting 2021 

Ontheffing sluitingstijd 38.000 

Precario terrassen 40.000 

Precario overig 22.000 

Telling 100.000 

 
Nadere toelichting: 
  

Ontheffing sluitingstijd horeca   
Indien horecazaken langer willen open blijven dan 02.00 uur, kan een ontheffing worden 
aangevraagd. Er kan ontheffing worden verleend voor het tijdvak 02:00 - 04.00 uur. Deze 

ontheffing wordt verstrekt voor een kalenderjaar.  

 
De legestarieven bedragen (tarief 2020): 
- categorie a: € 660,- voor natte horeca buiten de binnenstad en alle droge horeca; 
- categorie b: € 1.320,- voor natte horeca in de binnenstad met een horecagelegenheid 
van max. 250 personen; 
- categorie c: € 2.640,- voor natte horeca in de binnenstad met een horecagelegenheid 
van meer dan 250 personen; 

- categorie d: € 3.960,- voor een discotheek. 
 
Gemiddeld aantal verleende ontheffingen per categorie: 
- categorie a: 15  
- categorie b: 13  
- categorie c: 3  

- categorie d: 0 
 
De totale leges inkomsten bedragen voor de ontheffing sluitingstijd € 34.980. 

 
Ontheffing sluitingstijd kansspelhal 
Indien de exploitant van een kansspelhal buiten de reguliere openingstijden open wil, kan 
een vergunning worden aangevraagd. Voor deze aanvraag wordt ad. € 2.614,- (tarief 

2020) leges geheven. Uit het verleden blijkt dat één exploitant jaarlijks ontheffing 
aanvraagt voor ontheffing sluitingstijd. Hiermee komt de raming voor 2021 e.v. op  
€ 2.614,-. 
 
Het totaal aan leges komt hiermee op € 37.594,- (€ 34.980,- +€ 2.614,-), en kan worden 
afgerond naar € 38.000 
  

 
Precario terrassen en uitstallingen 
Terrassen 
De precariobelasting voor terrassen bedraagt € 15,55 per m2 in 2020.   
 
Uitstallingen 

Het tarief voor vaste uitstallingen in het centrumgebied bedraagt € 63,60 (tarief 2020) per 
m2 per jaar. Voor tijdelijke uitstallingen buiten het centrumgebied is dit tarief € 14,95 
(tarief 2020) per m2 per jaar.  
 
De verwachte opbrengst van precario van terrassen en uitstallingen is voor 2020  
€ 40.000. Dit bedrag is ook aangehouden voor de begroting 2021 e.v.  
 



 
Vaste standplaatsen 
Het aantal vaste standplaatsen bedraagt circa 20 kramen per jaar. De hoogte van de 
precariobelastingaanslag is afhankelijk van het aantal m2 openbare grond die in gebruik 
wordt genomen, en of de standplaats in een kerkdorp (tarief 2020: € 0,68 per m2) of in 

Weert (tarief 2020: € 1,35 per m2) is. Op basis van de realisatie van voorgaande jaren 
bedragen de gemiddelde inkomsten precariobelasting voor vaste standplaatsen ca.  
€ 10.000,- per jaar. 
 
Tijdelijke standplaatsen 
De tarief precariobelasting bedraagt € 1,97 per m2 (tarief 2020) voor commerciële 
doeleinden. Voor niet-commerciële doeleinden (oliebollenactie scouting bijv.) bedraagt het 

tarief € 0,68 (tarief 2020) per m2 voor een standplaats.  
Tijdelijke standplaatsen die bedoelt zijn voor ideële doeleinden zijn vrijgesteld van 
precariobelasting. De geïnde precariobelasting van tijdelijke standplaatsen bedraagt ca.  
€ 500,- per jaar. 
 

Opslag roerende zaken 

Voor het in gebruik nemen van openbare grond voor de opslag van roerende zaken 
(steigers, kranen, containers enz.) is precariobelasting verschuldigd. De hoogte is 
afhankelijk van de duur van de opslag (dag, week, maand of jaar), waarbij een 
minimumtarief ad. € 28,65 (tarief 2020) per opslag van toepassing is. Op basis van de 
realisatie van voorgaande jaren zijn de inkomsten voor precariobelasting voor roerende 
zaken ca. € 10.000,- per jaar. 
 

 
Reclame 
Voor het stallen van reclameborden (sandwichborden) moet, behalve de leges voor de 
vergunning aanvraag, ook precariobelasting betaald worden. De borden mogen maximaal 
14 dagen op de openbare grond staan. De precariobelasting bedraagt € 2,90 per bord met 
een minimumtarief van € 14,80.  
Gemiddeld wordt er op jaarbasis voor 450 sandwichborden een vergunning aangevraagd. 

De precariobelasting bedraagt jaarlijks ca. € 1.305,-. Omdat in sommige gevallen het 
minimumtarief van toepassing is, wordt deze raming afgerond naar € 1.500. 

 
De nieuwe raming 2021 e.v. is € 22.000,-  
(€ 10.000,- (vaste standplaatsen) + € 500,- (tijdelijke standplaatsen) + € 10.000,- opslag 
roerende zaken + € 1.500,- reclame). 

 


